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شناسایی یک چندشکلی جدید در راهانداز ژن عامل رشد شبه انسولین)igf1( 1-
در بلدرچین ژاپنی به روش PCR-SSCP
3

1

هما اعرابی  ،محمد مرادی شهربابک ،*2عباس پاکدل  ،حسین مرادی شهربابک
و علی اسمعیلی زادة کشکوییه

4

5

 2 ،1و  .4دانشجوی سابق دکتری ،استاد و استادیار ،گروه علوم دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

.3

دانشیار ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان

 .5استاد ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان
(تاریخ دریافت -1334/7/8 :تاریخ تصویب)1334/12/13 :

چکیده
ژن عامل رشد شبه انسولین )igf1( 1-یک ژن کاندید ا برای بررسی صفات مرتبط با رشد ،وزن
بدن و رشد عضله در گونههای مختلف است .بهمنظور بررسی ارتباط این ژن با صفات رشد در
بلدرچین ،هشت جفت بلدرچین سفید و وحشی بهعنوان جمعیت صفر برای تولید افراد نسل اول
( )f1با یکدیگر تالقی داده شدند .از تالقی بین  34قطعه بلدرچین در نسل  422 ،F1قطعه
بلدرچین در نسل دوّم ) ) f2ایجاد شد .رکوردهای مربوط به وزن بدن در سنین مختلف در نسل
دوّم ثبت و ارتباط بین چندشکلی بخشی از جایگاه راهانداز (پروموتور) ژن  IGF1و این رکوردها
بررسی شد .با استفاده از روش  PCR-SSCPیک چندشکلی تک

نوکلئوتیدی a

 Gدر ناحیة

موردنظر ژن  IGF1در  472قطعه بلدرچین در سه نسل تشخیص داده شد .فراوانی ژنوتیپهای
 AG ،AAو  GGبه ترتیب  5/22 ،5/55و  5/33و فراوانی همردیف (آلل)های ژنی  Aو  Gبه
ترتیب  5/32و  5/24محاسبه شد .وزن بدن در سن  1تا  5هفتگی و زمان کشتار و همچنین
میانگین افزایش وزن روزانه از هفتة اول تا چهارم پرورش در ژنوتیپ  ،AAکمتر از ژنوتیپ

AG

و  GGبود و این تفاوت ازنظر آماری معنیدار نبود .میانگین افزایش وزن روزانة مادهها در ژنوتیپ
 AGبیشتر از نرها بود ( .)P<5/551نتایج ارائهشده در این نوشتار در مقایسه با گزارشهای دیگر
در مرغ ،نشاندهندۀ یک چندشکلی جدید در ناحیة راهانداز ژن  IGF1در بلدرچین بود ،اما ارتباط
آن با صفات مرتبط با وزن بدن و نرخ رشد ازلحاظ آماری معنیدار نبود.
واژههای کلیدی :بلدرچین ژاپنی ،توالییابی ،روش  ،PCR-SSCPعامل رشد شبه انسولین،
صفات رشد.
مقدمه
بلدرچین ،کوچکترین گونه از پرندگان بومی آسیاست
که بهمنظور تولید تخم و گوشت پرورش مییابد
( .)Tarabany et al., 2014همچنین به دالیل زیادی
* تلفن02032272022 :

ازجمله بلوغ جنسی سریع ،فاصلة نسل کوتاه ،درصد
تخمگذاری باال ،هزینة نگهداری پایین و جثّة کوچک،
بلدرچین را بهعنوان مدل آزمایشگاهی و اقتصادی
مناسبی برای تحقیقات تبدیل کرده است ( Nestor et
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 .)al., 1996طعم تخم و گوشت بلدرچین ژاپنی
کیفیت مناسبی دارد و در بسیاری از کشورهای جهان
ازجمله چین ،ژاپن ،برزیل ،هنگکنگ ،فرانسه و
اسپانیا در مقیاس بزرگ پرورش داده میشود
( .)Minvielle, 2004بلدرچین متعلّق به جنس
کوتورنیکس ( )Coturnixو همسان مرغ از خانوادة
قرقاولسانان ( )Phasianidaeو راستة ماکیانسانان

( )Galliformesاست ( .)Kan et al., 2010برخالف
مرغ که بیشتر بررسیهای ژنگانی (ژنومی) روی آن
متمرکز شده است ،تحقیقات اندکی روی بلدرچین
صورت گرفته است (.)Kayang et al., 2006
رشد ،نتیجة فرآیندهای پیچیدهای است که شامل
همکاری منظّم انواع مسیرهای هورمونی است ( Zhou
 .)et al., 1995هورمونهایی مانند هورمون رشد،igf ،
هورمونهای تیروئیدی و انسولین نقشهای مهم و
مختلفی را در رشد حیوانات بر عهده دارند ( Zhou et
 .)al., 2005اغلب فعالیت هورمون رشد در بدن جوجه
عاملهای رشد شبه انسولین ( )igfانجام میشود

ها با
( .)Lei et al., 2005این ژن مرتبط با عملکرد رشد در
جوجهها است ( .)Zhou et al., 2005تحقیقات نشان
داده است که ژن  igf1نسبت به ژن  igf2تأثیر
بیشتری بر صفات مرتبط با رشد دارد ( Beccavin et
 .)al., 2001; Amills et al., 2003عامل رشد شبه
انسولین )igf1( 9-یک ژن کاندیدا برای رشد ،ترکیب
بدن و سوختوساز (متابولیسم) چربی در پرندگان
است ( )Zhou et al., 2005; Kadlec et al., 2011که
منجر به رشد عضله در گونههای مختلف میشود
( .)Duclos et al., 1999همبستگی ژنتیکی غلظت
 igf1سرم خون موش با وزن بدن این حیوان در سن
دوازده هفتگی  0/0برآورد شده است ( Baker et al.,
 .)1991این هورمون روی افزایش ،تمایز و سوختوساز
شمار زیادی از یاختههای ماهیچهای در گونههای
مختلف مؤثر بوده است (.)Florini et al., 1996
ژن  igf1در بلدرچین در کروموزوم شمارة  4و در
مرغ در فاصلة  905/15سانتیمورگان در کروموزوم
شمارة  9قرار دارد .یک  qtlدر فاصلة 950
سانتیمورگان کروموزوم شمارة  9شناخته شده است
که بر وزن چربی شکمی در جوجهها مؤثر است.

( .)Ikeobi et al., 2002در پژوهشی عملکرد ناحیة
راهانداز (پروموتور) ژن  igf1با ساخت (سنتز)
کایمرهای حاوی توالیهای ' 5ژن  igf1در جوجه و ژن
گیرندة لوسیفراز بررسی شد .نتایج نشان داد که
راهانداز ژن جوجهها میتواند بیان لوسیفراز در
یاختههای انسانی و ساخت  igf1را افزایش دهد که
بیانگر این است که بخش مهمی از راهانداز ژن IGF1
در جوجهها و انسان تا حدود زیادی حفاظت شده
است ( Kajimoto & Rotwein, 1991; McMurtry et
 .)al., 1997نتایج برخی تحقیقات نشان داده است که
تراکم SNPها در نواحی غیر ترجمهای و اینترون باال
بود که میتواند به دلیل تأثیر این نواحی روی سطوح
بیان ژن (به دلیل تنظیم عنصرهای موجود در نواحی
 5'UTRو  )3'UTRباشد ( Laere et al, 2003; Nie et
 .)al., 2004چون snpهای موردبررسی در این آزمایش
در ناحیة راهانداز ژن بودهاند ،میتوان فرض کرد که
این چندشکلی ممکن است با تنظیم بیان ژن روی
رشد اثر داشته باشد (.)Zhou et al., 2005
در انسان بین چندشکلی ژن  igf1باصفت قد در
افراد کوتاهقد ( )Pygmyدر آفریقای جنوبی هیچگونه
همبستگی مالحظه نشد ( Bowcock & Sartorelli,
 .)1990در نژاد مرغ بومی اسپانیا چندشکلی جایگاه
راهانداز ژن  igf1با میانگین نرخ رشد روزانه در 904
روزگی و بازدة (راندمان) خوراک مصرفی در سن ،77
 43و  904روزگی ارتباط معنیداری مالحظه شد
( .)Amills et al., 2003ارتباط معنیداری بین
چندشکلی ناحیة راهانداز این ژن و وزن کبد ،در
جوجههای گوشتی رگة (الین) کاب Cobb ( 500
 )500مشاهده شد .همچنین وزن عضلة سینه و وزن
عضلة پا در ژنوتیپ  acبیشتر و وزن چربی شکمی در
مقایسه با ژنوتیپ  aaکمتر بود اما این اختالفهای
معنیدار (در سطح  0/09و نیز  )0/05نبود ( Kadlec
 .)et al., 2011یک  SNPدر ناحیة راهانداز ژن IGF1
در جوجههای نسل  F2حاصل از تالقی نژادهای
گوشتی و مادههای دو نژاد تخمگذار لگهورن و فایومی
(نژاد بومی چینی) مشاهده و ارتباط چندشکلی این
ناحیه با اغلب صفات رکوردبرداریشده مانند رشد،
ترکیب بدن و صفات مربوط به استخوان مانند محتوا و
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چگالی مادة کانی استخوان ،طول درشتنی ،طول و
وزن استخوان ساق پا و نسبت طول به وزن استخوان
معنیدار بود (.)Zhou et al., 2005
توالی ژن  IGF1و نقش آن در پرندگانی مانند
ماکیان و مرغان خانگی تا حدودی بررسی شده است
ولی بررسیهای اندکی روی این ژن و ارتباط آن با
رشد و وزن بدن در طیور بهویژه بلدرچین گزارش شده
است .با توجه به اینکه ناحیة راهانداز ژن  IGF1در
بیشتر پژوهشها بر صفات تولیدی مؤثر بوده است،
تأثیر چندشکلیهای موجود در ناحیة راهانداز این ژن
بر صفات رشد بلدرچین ژاپنی یک موضوع
شایانبررسی است .هدف از این تحقیق ،بررسی ارتباط
بین چندشکلی بخشی از جایگاه راهانداز ژن  IGF1با
و زن بدن در سنین مختلف و زمان کشتار در بلدرچین
ژاپنی بود.
مواد و روشها
شمار هشت پرنده از سویة سفید یا ( Sتخمگذار) و
هشت پرنده از سویة وحشی یا ( Wگوشتی) بهعنوان
نسل والد ( )Pانتخاب و تالقی متقابلی بین آنها (نر
سفید × مادة وحشی و نر وحشی × مادة سفید) انجام
شد .پرندگان نسل  F1شامل  17قطعة  SWو  17قطعة
 WSبه ترتیب با تالقی دو طرفة  Wماده  S نر و S
ماده  W نر تولید شدند .در نسل  ،F1نرهای  SWبا
مادههای  WSو نرهای  WSبا مادههای  SWو WS
تالقی داده شدند .از تالقی پرندگان نسل  ،F1شمار
 722پرندة نسل  270( F2پرندة نر و  940پرندة ماده)
شامل  953قطعة  230 ،SWWSقطعة  WSSWو 31
قطعة  WSWSدر فرآیند  5مرحلة جوجهکشی
( )Hatchingمتوالی تولید شدند .برای تولید پرندگان
نسل اوّل ( ،)F1هر پرندة نر در نسل  Pبا یک پرندة
ماده تالقی داده شد .برای ایجاد پرندگان نسل دوّم
( ،)F2هر پرندة نر در نسل  F1با سه پرندة ماده از
همین نسل (بهصورت چرخشی و هر سه روز یکبار با
یکی از پرندگان ماده) تالقی داده شد تا از باروری
پرندگان اطمینان به دست آید ( Sohrabi et al.,
.)2012; Moradian et al., 2014
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در نتاج نسل  F2وزن تفریخ ،وزن زنده در یک هفتگی،
دو هفتگی ،سه هفتگی ،چهار هفتگی و پنج هفتگی
اندازهگیری شد .همچنین وزن بدن پیش از کشتار (در
 35روزگی) ،اندازهگیری و از والدین اولیه و نیز نتاج
نسلهای اوّل و دوّم خونگیری شد ( Sohrabi et al.,
.)2012; Moradian et al., 2014
آمادهسازی  ،DNAطراحی آغازگر و افزایش  PCRو
انجام SSCP1

پیش از کشتار از همة پرندگان با استفاده از لولههای
حاوی مادة ضد انعقاد  EDTAخونگیری شد .سپس
نمونهها به فریزر منتقل و تا زمان استخراج  DNAدر
دمای  -20درجة سلسیوس نگهداری شد .استخراج
 DNAبه روش تغییریافتة نمکی ( Miller et al.,
 )1988انجام شد .با استفاده از نرمافزارهای طراحی
آغازگر (پرایمر) شامل  Primer designing toolو
 Primer3 plusیک جفت آغازگر (F: 5´-
´GTTAGTCAGCATGTAGGCGTG-3؛ R: 5´-
´ )GGGCATGGTGACAAATAACATC -3برای
افزایش قطعة  792جفت بازی از جایگاه راهانداز ژن
 IGF1بلدرچین از سایت  NCBIبر پایة توالی مرغ با
شمارة دسترسی  KM596748.1طراحی شد و برای
افزایش این قطعه ،حجم نهایی  95 ،PCRمیکرولیتر
در نظر گرفته شد .این مخلوط حاوی  900نانوگرم
 DNAژنگانی 0/3 ،میکروموالر از هر آغازگر ،بافر PCR
 0/7 ،1Xمیکروموالر  2 ،dNTPsمیلیموالر  MgCl2و
 9واحد آنزیم  Tagپلیمراز بود .شرایط بهینه برای دما
و زمان واکنش  PCRبه شرح زیر بود:
مرحلة واسرشتسازی اولیه (پنج دقیقه با دمای
10درجة سلسیوس) و  35چرخه شامل واسرشتسازی
(یک دقیقه با دمای  15درجة سلسیوس) ،اتصال
آغازگر به توالی موردنظر (یک دقیقه با دمای  09درجة
سلسیوس) ،گسترش ( 9/5دقیقه با دمای  42درجة
سلسیوس) و درنهایت گسترش نهایی (ده دقیقه با
دمای  42درجة سلسیوس) انجام شد .تعیین الگوهای

1. Single Strained Conformation Polymorphism
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ژنوتیپی ،با استفاده از دای  SSCPبه نسبت  92به 2
به مدت ده دقیقه در دمای  10درجة سلسیوس
 SSCPانجام و رشتههای  DNAتکرشتهای شدند و
بیدرنگ به دمای  -20درجة سلسیوس منتقل شدند.
پس از ده دقیقه محصوالت  SSCPدرون چاهکهای
ایجادشده در ژل آگارز 92درصد بارگذاری شدند.
الکتروفورز با ولتاژ  300ولت به مدت نوزده ساعت
برای تعیین الگوهای ژنوتیپی انجام و رنگآمیزی ژل
با استفاده از نیترات نقره در سه مرحلة تثبیت (اتانول
 90درصد و اسید استیک  0/5درصد به مدت چهار
دقیقه تکان داده شد) ،لکهگذاری (اتانول  90درصد،
اسید استیک  0/5درصد و نیترات نقره  0/2درصد به
مدت هفت دقیقه تکان داده شد و سپس شستشوی
ژل به مدت بیست ثانیه با آب دو بار تقطیر) و ظهور
(محلول حاوی  3درصد  NAOHو فرمالدئید 0/5
درصد تا هنگام مشاهدة باند (نزدیک به  90تا 25
دقیقه) صورت گرفت .پس از تعیین الگوهای ژنوتیپی
از هر الگو شماری نمونه برای توالییابی به شرکت
بایونیز کرة جنوبی ارسال شد .پس از انجام توالییابی و
همردیف کردن توالیها با استفاده از نرمافزار ،BioEdit
چندشکلیهای مشاهدهشده تعیین و بلدرچینها
تعیین ژنوتیپ شدند.
تجزیهوتحلیل آماری

پس از انجام مراحل آزمایشگاهی و بررسی توالی هر
یک از الگوهای ژنوتیپی ،با استفاده از نرمافزار Gene

 Alexفراوانیهای همردیف (آللی) ژنی و ژنوتیپی
محاسبه و بررسی تعادل فراوانیهای همردیف ژنی و
ژنوتیپی با آزمون کای مربع انجام شد .همچنین
بررسی ارتباط بین ژنوتیپها و صفات موردنظر در
 722قطعه بلدرچین جمعیت  F2با استفاده از رویة
 Mixedنرمافزار  SASانجام شد .مدل آماری موردنظر
برای تجزیة داده به شرح زیر بود (:)Khaldari, 2012
Yijkl = µ + Si + Hj + Gk + (SG)ik + aijk + eijkl

که  yijklامین مشاهده مربوط به  iامین جنس،
امین تفریخ و  kامین ژنوتیپ است µ .میانگین کلSi ،
اثر ثابت  iامین جنس ،Hj ،اثر ثابت  jامین تفریخ و Gk
اثر ثابت  kامین ژنوتیپ (SG)ik ،اثر متقابل  iامین
جنس و  kامین ژنوتیپ aijk ،اثر تصادفی حیوان و
 ،eijklاشتباه تصادفی با میانگین صفر و است.
j

نتایج و بحث
افزایش و تعیین الگوهای ژنوتیپی

پس از انجام  SSCPدر آغاز پنج الگوی ژنوتیپی
متفاوت مشاهده شد که پس از توالییابی تنها سه الگو
ازلحاظ ژنوتیپی با یکدیگر متفاوت بودند .با توجه به
توالییابی الگوهای ژنوتیپی مختلف بخشی از جایگاه
راهانداز ژن  ،IGF1جهش  G Aنخستین بار در
موقعیت نوکلئوتیدی ( 942شکل  )2با سه ژنوتیپ
 AG ،AAو  GGشناسایی شد (شکل  )9که با شمارة
دسترسی  KT587341.1و  KT587342در پایگاه
اطالعاتی  NCBIثبت شد.

شکل  .9نگارة الکتروفورز ژل پلی اکریالمید ژنوتیپهای  G172Aژن عامل رشد شبه انسولینی ( )igf1در بلدرچین ژاپنی :یک
جهش  G172Aوجود داشت .سه رخنمای ( AG ،AAو  )GGاز تصویر ژل مشاهده شد.
Figure 1. Picture of Polyacrylamide gel electrophoresis of insulin-like growth factor1 (IGF1) gene G172A genotypes
in Japanese quail: There were 1 SNP of G172A and three profiles (AA, AG, and GG) are observed in the gel picture.
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Genotype AA

Genotype AG

R

Genotype GG

شکل  .2نمونهای از توالییابی در راهانداز ژن  IGF1در بلدرچین ژاپنی .بنا بر توالییابی ،سه رخنمای ( AG ،AAو  )GGاز نگارة ژل
مشاهده شد.
Figure 1. An example of sequencing in the promoter of the IGF1 gene in Japanese quail. According to sequencing,
three profiles (AA, AG, and GG) were observed from the gel picture.

چندشکلی ژن  IGF1در جوجهها در بررسیهای
زیادی گزارش شده است ( Amills et al, 2003; Nei
.et al., 2004; Lei et al., 2007; Khadem et al.,
 .)2009; Kadlec et al., 2011در مرغ در موقعیت
گزارش شد
 540ناحیة راهانداز ،جهش
( Amills et al, 2003; Zhou et al., 2005; Kadlec et
 .)al., 2011جهش مشاهدهشده در این پژوهش،
تاکنون در مرغ مشاهده نشده است ولی نوکلئوتید
همردیف با موقعیت  942نسبت به این پژوهش
(موقعیت  792در مرغ) ،شامل نوکلئوتید  Gبود .توالی
این پژوهش پس از همردیفی مشخص کرد که بهجز
در ناحیة جهش ،در موقعیتهای نوکلئوتیدی دیگر نیز
در
نسبت بهتوالی مرغ متفاوت بود (تفاوت
در
موقعیت نوکلئوتیدی  44 ،03و  ،11تفاوت
در
موقعیت نوکلئوتیدی  930و  ،292تفاوت
موقعیت نوکلئوتیدی  271 ،953 ،71 ،73و ،251
در موقعیت نوکلئوتیدی  971و ،200
تفاوت
در موقعیت نوکلئوتیدی  200و  225و
تفاوت
در موقعیت نوکلئوتیدی  ،)290که
تفاوت
بیانگر اختالف بسیار زیاد این راهانداز با توالی همردیف
آن در مرغ است .پس از افزایش قطعة  704جفت
بازی ناحیة اگزون  9در مادههای  7سویة بلدرچین،

هیچگونه جهشی در بین سویهها مشاهده نشد ولی

)
متفاوت با  914 SNPو  379نسبت به مرغ (
(.)Nikzad et al., 2012
در این پژوهش ،تفاوت نوکلئوتیدهای بخشی از
ناحیة راهانداز بلدرچین با مرغ ( SNP 95متفاوت)
بیشتر از ناحیة اگزون ( SNP 2متفاوت ( Nikzad et
 ))al., 2012بود و با توجه به اینکه بخش کلیدی
راهانداز در جوجه و انسان تا حدود زیادی حفاظت
شده ( Kajimoto & Rotwein, 1991; McMurtry et
 ،)al., 1997ممکن است بین مرغ و بلدرچین نیز
حفاظت شده باشد.
فراوانیهای ژنوتیپی و همردیف ژنی

فراوانیهای ژنوتیپی و همردیف ژنی جهش
شناساییشده در جدول  9خالصه شده است .میانگین
فراوانیهای ژنوتیپی  AG ،AAو  GGبه ترتیب برابر
با  0/02 ،0/05و  0/33و فراوانیهای همردیف ژنی A
و  Gبه ترتیب برابر با  0/30و  0/07بود .در هر سه
جمعیت والدین F1 ،و  ،F2فراوانی همردیف ژنی  Gبه
ترتیب  0/05 ،0/00و  0/07بیشتر از همردیف ژنی A
یعنی  0/35 ،0/37و  0/30بود.
ژنوتیپ  AAدر هر سه جمعیت کمترین فراوانی
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( )0/05 ،0/00 ،0/00و ژنوتیپ  AGبیشترین فراوانی
( )0/02 ،0/51 ،0/50را داشت .فراوانی ژنوتیپ  AAدر
هر سه جمعیت کم بود که ناشی از ساختار شجره و
نوع تالقیگریهای بین والدین ژنوتیپهای مختلف
دارد .ازآنجاکه باوجود دو همردیف ژنی  Aو ،G
احتمال وجود سه نوع ژنوتیپ  AG ،AAو  GGدر
جمعیت وجود دارد ،بنابراین درمجموع شش نوع
آمیزش در جمعیت وجود خواهد داشت .از تالقی بین
سه نوع ژنوتیپ زیر احتمال تولید نتاج  AAوجود
دارد )9 :هنگامیکه والدین دارای ژنوتیپهای  AAبا
والدین دارای ژنوتیپ همسان خود آمیزش کنند همة
فرزندان  AAمیشوند )2 .هنگامیکه افراد دارای
ژنوتیپ  AGبا یکدیگر تالقی یابند احتمال وجود نتاج

 AAیکچهارم خواهد بود )3 .هنگامیکه والدین دارای
ژنوتیپ  AAبا ژنوتیپ  AGتالقی کنند ،یکدوم افراد
دارای ژنوتیپ  AAمیشوند .با توجه به آنکه فراوانی افراد
دارای ژنوتیپ  AAدر نسل صفر و نیز در نسل اول پایین
بود ،احتمال وجود تالقیهایی که تولیدکنندة افراد دارای
ژنوتیپ یادشده شوند نیز پایین بود .احتمال دوم میتواند
ناشی از تأثیر نمونهگیری مندلی به دلیل اندازة کوچک
جمعیت پایه باشد .مقایسة شمار افراد مشاهدهشده و
مورد انتظار برای هر یک از فراوانیها و ژنوتیپها با
استفاده از آزمون کای مربع نشان داد که فراوانی
همردیف ژنی در  742قطعه پرنده در تعادل نبود
( .)X20.001,1=10.83همچنین فراوانی ژنوتیپی نیز در این
جمعیت در تعادل نبود (.)X20.001,2=13.82

جدول  .9فراوانی همردیف ژنی و ژنوتیپی بخشی از جایگاه راهانداز ژن  IGF1در بلدرچین ژاپنی
Table 1. Allelic and genotypic frequencies of the promoter of Insulin-Like Growth Factor-I (IGF1) gene in Japanese quail
Total
n=472
0.36
0.64
**74.95
0.05
0.62
0.33
**98.76

F2
n=422
0.36
0.64
**65.99
0.05
0.62
0.33
**88.75

Generation
F1
n=34
0.35
0.65
*5.88
0.06
0.59
0.35
*6.94

)Parent (F0
n=16
0.34
0.66
3.13ns
0.06
0.56
0.38
3.38ns

Frequency
A
G
AA
AG
GG

Allele
Chi-squared test
Genotype

Chi-squared test

 :** ،* ،nsبیانگر نبود معنیداری و معنیداری در سطح  0/05و سطح  0/009است.
ns, *, **: Non significant, and ???? P ≤ 0.05 and P ≤ 0.001 level.

بررسی ارتباط  SNPبخشی از جایگاه راهانداز ژن
 IGF1با صفات فنوتیپی

مقادیر میانگین وزن بدن و میزان افزایش وزن روزانة
هفتههای مختلف پرورش در جدول  2ارائه شده است.
بین صفات رشد ،وزن بدن و میانگین افزایش وزن
روزانه با ژنوتیپهای  AG ،AAو  GGارتباط
معنیداری ازنظر آماری مشاهده نشد .در جوجههای
گوشتی مازندران نیز ارتباط چندشکلی ژن  IGF1با
وزن بدن معنیدار نبود (.)Khadem et al., 2009
لیکن در بررسی دو سویة مرغ بومی اسپانیا رابطة
معنیداری بین چندشکلی ناحیة راهانداز ژن  IGF1و
میانگین رشد روزانه در  904روزگی و بازدة خوراک در
 43 ،77و  904روزگی مالحظه شد اما با میانگین نرخ
رشد در  77و  43روزگی ارتباط معنیداری وجود
نداشت ( .)Amills et al., 2003ارتباط بین چندشکلی

ناحیة راهانداز این ژن با صفات مرتبط با رشد در برخی از
بررسیها مشاهده شده است ( ;Nagaraja et al., 2000
 .)Zhou et al., 2005; Moe et al., 2009وجود ارتباط
چندشکلی ژن  IGF1با وزن بدن و صفات مرتبط با رشد
در بررسیهای دیگر ممکن است به دلیل وجود پیوستگی
بین چندشکلیهای دیگر در این ژن و یا ژنهای پیوسته
با آن باشد که به دلیل نبود تعادل پیوستگی از بین رفته
باشد (.)Amills et al., 2003
وزن بدن در همة سنین بهجز در هنگام تفریخ ،در
ژنوتیپ  AAکمتر از دیگر ژنوتیپها بود اما این تفاوت
ازلحاظ آماری معنیدار نبود که این امر ممکن است به
دلیل شمار کم افراد دارای ژنوتیپ  AAو درنتیجه
افزایش میزان اشتباه استاندارد و نبود معنیداری باشد.
همچنین میزان افزایش وزن روزانه در بیشتر هفتههای
پرورش در ژنوتیپ  AAکمتر از ژنوتیپهای دیگر بود که
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این تفاوت نیز ازلحاظ آماری معنیدار نبود (جدول.)2
میانگین افزایش وزن روزانة مادهها در مقایسه با نرها در
ژنوتیپ  AGباالتر بود (( )p<0/009جدول .)3
در پژوهشی که روی چندشکلی ناحیة راهانداز ژن
 IGF1در جوجههای گوشتی رگة کاب صورت گرفت
مالحظه شد که جوجههای با ژنوتیپ  AAتا سن هشت
هفتگی نسبت به ژنوتیپ  ACوزن بدن کمتری داشتند
( .)Kadlec et al., 2011درحالیکه وزن بدن و میانگین
دستآمده
به 
افزایش وزن روزانه جوجههای با ژنوتیپ  AA
از تالقی نرهای گوشتی و مادههای لگهورن در نسل دوّم
در همة سنین بیشتر بود (.)Zhou et al., 2005
تأثیر جنس در وزنهای سنین  7و  5هفتگی و
پیش از کشتار در ژنوتیپهای  AGو  GGو تأثیر این
عاملها در سن  3هفتگی در ژنوتیپ  AAازلحاظ
آماری معنیدار بود (در سطح  .)0/009مادههای
ژنوتیپ  GGو  AAبه ترتیب بیشترین و کمترین
میانگین وزن بدن را داشتند ولی اختالف بین آنها
ازلحاظ آماری معنیدار نبود (جدول  .)3در پژوهش
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دیگری ،تأثیر جنس در وزن بدن جوجهها مشاهده شد
( .)Kadlec et al., 2011هیچگونه اثر متقابلی بین وزن
و جنس در چندشکلی ناحیة راهانداز ژن  IGF1در این
پژوهش مشاهده نشد (جدول  .)3در بررسی که روی
جوجههای نسل دوّم حاصل از تالقی نرهای گوشتی و
مادههای لگهورن انجام شد نیز هیچگونه اثر متقابلی
بین چندشکلی ناحیة راهانداز ژن  IGF1و جنس برای
صفات مرتبط با رشد ،صفات سوختوسازی
(متابولیکی) یا صفات ساختار بدنی (اسکلتی) مشاهده
نشد ( .)Zhou et al., 2005در این پژوهش تفاوت
معنیداری بین وزن بدن نرها و مادهها در ژنوتیپ AA
مشاهده نشد (بهجز در سه هفتگی) .تا پیش از سه
هفتگی تفاوت معنیداری بین وزن بدن نر و مادهها در
هیچکدام از ژنوتیپها وجود نداشت (جدول  .)3در
تحقیقات موجود روی بلدرچین ،نشان داده شد که
وزن بدن بلدرچینهای نر و ماده از سن سه هفتگی به
بعد با یکدیگر تفاوت معنیداری دارند ( Ayatollahi
.)Mehrgardi, 2008; Arabi et al., 2010

جدول  .2ارتباط بین ژنوتیپهای چندشکلی تک نوکلئوتیدی ژن  IGF1و وزن بدن و میانگین افزایش وزن روزانه در یک روزگی تا
پنج هفتگی و زمان کشتار در بلدرچین ژاپنی
Table 2. Association between the single nucleotide polymorphisms of insulin-like growth factor 1 gene genotypes
and body weight, average daily gain from day one to five weeks of ages and slaughter time in Japanese quail
GG

Genotype
AG

AA

± Least squares means

± Least squares means

± Least squares means

Standard error
6.13±0.61
n=139
21.66 ±0.60
n=138
44.81 ±1.32
n=139
79.61 ±1.92
n=140
118.01 ±2.47
n=138
156.65 ±2.31
n=115
148.75 ±2.11
n=139
2.11 ±0.79
n=138
3.38 ±0.09
n=138
4.98 ±0.13
n=139
5.33 ±0.11
n=138
4.39 ±0.15
n=115

Standard error
6.13±0.61
n=260
21.49 ±0.46
n=258
45.62 ±0.98
n=258
80.71 ±1.48
n=257
116.50 ±1.88
n=256
156.03 ±1.95
n=220
150.00 ±1.74
n=255
2.11 ±0.07
n=258
3.51 ±0.12
n=258
4.94 ±0.10
n=257
5.18 ±0.13
n=256
4.50 ±0.14
n=220

Standard error
6.13±0.63
n=22
21.46 ±1.47
n=22
43.88 ±3.06
n=22
75.88 ±4.52
n=22
110.82 ±5.80
n=22
149.45 ±7.23
n=15
141.52 ±5.44
n=22
2.09 ±0.19
n=22
3.27 ±0.24
n=22
4.51 ±0.31
n=22
5.06 ±0.34
n=22
4.61 ±0.48
n=15

)Age (day

1

Trait
Body weight, g

7
14
21
28
35
pre-slaughter weight
1-7
7-14
14-21
21-28
28-35

Average daily gain, g/d
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جدول  .3تغییرهای وزن بدن و میانگین افزایش وزن در جنسها و ژنوتیپهای مختلف چندشکلی تک نوکلئوتیدی ژن
در پرندههای نسل دوم حاصل از تالقی دو سویة بلدرچین ژاپنی

IGF1

Table 3. Variation of body weight and average daily gain for different genotypes of insulin-like growth factor 1 gene
single nucleotide polymorphism and birds’ sex in F2 generation’ birds obtained from an intercross between two
strains of Japanese quail
GG

± Least squares means
Standard error
Female
6.17±
0.62
n=62
21.64±
0.88
n=63
45.32 ±
1.91
n=63
82.33 a ±
2.90
n=63
121.40a ±
3.72
n=63
162.55a ±
3.91
n=49
152.87a ±
3.51
n=63
2.07 ±
0.13
n=62
3.47ab ±
0.15
n=63
5.28a ±
0.19
n=63
5.56a ±
0.21
n=63
4.62ab ±
0.25
n=49

Male
6.12 ±
0.62
n=77
21.81 ±
0.73
n=75
44.15 ±
1.59
n=76
76.92ab ±
2.32
n=77
113.00b ±
2.97
n=75
151.17b ±
3.25
n=66
142.61b ±
2.80
n=76
2.14 ±
0.09
n=75
3.24b ±
0.11
n=75
4.71b ±
0.15
n=76
5.08ab ±
0.17
n=75
4.17b ±
0.21
n=66

Genotype
AG
± Least squares means
Standard error
Male
Female
6.11±
6.17 ±
0.61
0.61
n=154
n=106
21.50 ±
21.37 ±
0.54
0.62
n=152
n=106
44.83 ±
46.24 ±
1.20
1.29
n=153
n=105
78.28a ±
83.03a ±
1.72
1.89
n=153
n=104
112.8b ±
120.58a ±
2.21
2.48
n=150
n=106
150.81b ±
160.20a ±
2.31
2.54
n=130
n=90
144.33b ±
154.45a ±
2.06
2.32
n=149
n=106
2.11 ±
2.08 ±
0.07
0.08
n=152
n=106
3.37b ±
3.62a±
0.11
0.14
n=152
n=105
4.74b ±
5.16a±
0.14
0.14
n=153
n=104
4.98b ±
5.37a±
0.13
0.15
n=150
n=104
4.31b ±
4.67a±
0.17
0.17
n=130
n=90

AA
± Least squares means
Standard error
Male
Female
6.13±0.62
6.14 ±
n=14
0.66
n=8
20.14 ±
24.97 ±
1.69
2.64
n=14
n=8
41.21 ±
49.44 ±
3.51
5.49
n=14
n=8
70.84b**±
84.74a ±
5.22
7.97
n=14
n=8
104.73b ±
120.09ab ±
6.73
10.58
n=14
n=8
147.04b ±
152.04ab ±
8.88
12.47
n=9
n=6
135.29b ±
149.52ab ±
6.44
10.13
n=14
n=8
1.90 ±
2.58 ±
0.23
0.36
n=14
n=8
3.07b ±
3.57ab ±
0.30
0.49
n=14
n=8
4.19b ±
4.98b ±
0.34
0.55
n=14
n=8
4.86b ±
5.05ab ±
0.36
0.58
n=14
n=8
4.60ab ±
4.43ab ±
0.58
0.81
n=9
n=6

Age
)(day

1

Trait

Body
weight, g

7

14

21

28

35
preslaughter
weight
1-7

Average
daily
gain, g/d

7-14

14-21

21-28

28-35

** حروف ناهمسان در هر ردیف نشاندهندة وجود اختالف معنیدار در سطح  9درصد است.
** The rows that have different letter represent this significate differences (P ≤ 0.01).

بهطور خالصه در این بررسی یک چندشکلی در
بخشی از جایگاه راهانداز ژن  IGF1مشاهده شد .اما
ارتباط بین این چندشکلی و صفات مرتبط با وزن بدن
و نرخ رشد از نظر آماری معنیدار نبود .درمجموع
فراوانی ژنوتیپ  AAدر هر سه جمعیت پایین بود که
احتمال دارد به علت وجود تأثیر نمونهگیری مندلی
ناشی از پایین بودن اندازة جمعیت باشد .وزن بدن در
سن  7 ،3 ،2 ،9و  5هفتگی و نیز زمان کشتار و
همچنین نرخ افزایش وزن روزانه در هفتههای اول تا
چهارم پرورش در ژنوتیپ  AAپایینتر از ژنوتیپهای

دیگر بود اما این تفاوت ازلحاظ آماری معنیدار نبود.
میانگین افزایش وزن روزانه مادهها در مقایسه با نرها
در ژنوتیپ  AGبیشتر بود ( .)p<0/009با توجه به
آنکه در بیشتر منابع و گزارشها ،چندشکلی جایگاه
راهانداز ژن  IGF1در مرغ ارتباط معنیداری با صفات
رشد دارد بنابراین این جایگاه در بلدرچین نیز ممکن
است بهعنوان یک جایگاه پیشنهادی مؤثر بر صفات
مرتبط با رشد به شمار آید ،که به آزمایش دیگری با
طراحی جمعیت اما در این پژوهش ارتباط معنیداری
مشاهده نشد که میتواند به علت ساختار شجره ،نوع
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 با صفات مرتبط با رشد و وزن بدن در مرغIGF1
 از یک جمعیت تصادفی و یا با نسل،مشاهده شده است
پایة بزرگتر برای بررسی وجود ارتباط بین این چندشکلی
.و صفات مرتبط با رشد در بلدرچین نیز استفاده شود

تالقیگری بین افراد دارای ژنوتیپهای مختلف و نبود
احتمال یکسان برای تولید فرزندان دارای ژنوتیپهای
 بنابراین پیشنهاد میشود با توجه به آنکه.مختلف باشد
ارتباط معنیداری بین چندشکلی ناحیة راهانداز ژن
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ABSTRACT
Insulin-like growth factor-1 gene (IGF1) is a biological candidate gene for investigation traits such as
growth, body weight and muscles growth in different species. In this research eight pairs of white and
wild quails were crossed reciprocally as a base population. A total of 34 quails were produced in first
generation (F1) and 422 quails were generated by intercrossing the F1 population. Body weights at the
time of hatching and different weeks were recorded in the second generation. The association between
IGF1 promoter region polymorphism and body weight in different ages was investigated in F2 generation.
Using PCR-SSCP assay and sequencing, a novel single nucleotide polymorphism (SNP) was identified in
IGF1 promoter region in 472 birds from three Generations. Genotypic frequencies of AA, AG and GG
genotypes were 0.05, 0.62 and 0.33, respectively for all generations. The frequency of A and G alleles
were 0.36 and 0.64, respectively. The AA genotype was lower than AG and GG genotypes for body
weights in ages of one to five weeks and slaughter time and the average of daily gain was also lower from
week first to four but these differences weren’t significant. The average of daily gain was higher in
females compared to males for AG genotype (P<0.001). Comparison between detected allele in the
present study with reported allele by other research groups in chickens revealed a novel SNP in promoter
of IGF1 gene in Japanese quail, but association between this polymorphism with body weight and growth
rate were not significant.
Keywords: Growth traits, Insulin-Like Growth Factor-I, Japanese quail, PCR-SSCP assay, sequencing.
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